Venda de domassos oficials
amb l'escut heraldic de
l'Espluga de Francoli
PUNT DE VENDA:
Oficina de Turisme
de l’Espluga de Francolí
A partir del dia 16 de juliol de 2021.
Model vertical
Mides: 70 x 100 cm
Preu: 20 €

Model horitzontal
Mides: 140 x 100 cm
Preu: 25 €
Manual d’ús:

Josep M. Vidal Minguella
Alcalde de l’Espluga de Francolí

Espluguines, espluguins
Després de setze mesos de pandèmia, ens plau fer-vos arribar el
programa de la Festa Major 2021.
Una programació de desconfinament i que aposta per retornar a la
normalitat fent que la Festa Major
sigui viscuda.
La pandèmia no és l’únic obstacle que tenim davant, doncs aquest ja és el quart estiu que tenim
persones represaliades. Un fet del tot anormal
dins del que hauria de ser un estat europeu democràtic. Sabem del cert que els indults no són
la solució, és per això que reclamem l’amnistia
i l’autodeterminació. Dues exigències que formen part d’un mateix objectiu: la llibertat.
I un dels grans reptes que, tant la riuada com la
pandèmia han posat sobre la taula, és el canvi
climàtic, que ja és visible a dia d’avui. I és en el
context de treballar contra el canvi climàtic (o,
almenys, disminuir-ne els efectes) que hem volgut emmarcar l’elecció de la pregonera d’aquesta Festa Major, per donar rellevància a aquesta
lluita que, vulguem o no, ens hi va la vida. Ja s’ha
posat de manifest amb la riuada i durant la pandèmia.

I és per això que hem escollit la directora del Museu de la Vida Rural,
la Gemma Carbó Ribugent, com a
pregonera. La Gemma és, des de
fa pocs anys, espluguina d’adopció i està liderant l’MVR en un moment clau pel que fa al canvi climàtic. Ella i l’equip de l’MVR aposten
per la cultura transformadora i per
afrontar el canvi climàtic, partint del lema “per
saber on anem hem de saber d’on venim”. Volem agraïr a la Gemma que sigui la pregonera
d’aquesta Festa Major.
Per acabar, volem remarcar la implicació de totes les entitats que col·laboren en aquesta Festa Major. Després d’uns mesos molt complicats
pel teixit associatiu, els volem donar les gràcies
per la seva implicació, predisposició i co-responsabilitat per fer possible, un any més, una Festa
Major plena d’actes socials, culturals i esportius.
Esperem que, tot i les restriccions que avui encara patim, puguem celebrar i viure la Festa Major
tal i com toca.

Les postres de
la Festa Major
1.200
s
t
a
t
i
n
u
Gaudeix d’unes
postres úniques!
Viu la Festa Major
endolcint-la amb
una mousse
doble sabor
de mora i nata
amb un toc de
vainilla amb pa
de pessic de
xocolata

Tasta i
comparteix
les postres
de la Festa
Major!

Gemma Carbó Ribugent
Pregonera de la Festa Major de
l’Espluga de Francolí 2021
Tenir poble,
ser poble,
fer poble.
Vull començar amb un agraïment sincer a la invitació que em
fa l’ajuntament a ser pregonera
d’aquesta Festa Major 2021 a l’Espluga de Francolí. Per a mi és un
honor molt gran i un regal extraordinari per tot el que representa d’acollida i consideració per part vostra. Vaig arribar a l’Espluga
un 8 d’abril de 2018, des d’aleshores he anat descobrint qui sou, la vostra història, el vostre paisatge, les vostres tradicions i a poc a poc els vostres
somnis.
Pel que fa a pobles, jo defenso i practico com els
joves, això del poliamor. Sóc nascuda a Girona
capital, he crescut a Sant Feliu de Pallerols, he
viscut a Siurana d’Empordà, passo caps de setmana i temporades a Albons i a Pals, però treballo i visc, sovint, a l’Espluga.
Em sento afortunada per haver pogut conèixer
tantes realitats. Els pobles són aquests paisatges
culturals d’escala humana que ara sembla que
tornen a estar de moda. En la darrera trobada sobre cultura i ruralitat es repetia entre els i les ponents l’expressió “tenir poble”. És una manera de
fer referència als vincles familiars més o menys
llunyans amb un lloc i una comunitat petita, on

poder refugiar-se de les pandèmies i trobar un cert descans, lluny
de la pressió i el ritme de les ciutats.
L’Espluga de Francolí és sens
dubte un dels pobles més especials a Catalunya. Aquesta cova d’aigua ha estat des de
sempre un lloc d’acollida que
moltes generacions han fet seu i han adoptat. Una cova i un riu són els dos elements essencials per a generar i protegir la vida. A vegades, malauradament, també per destruir-la.
Natura i cultura són aquí una realitat indivisible
que fóra bo seguir preservant, perquè quan parlem de sostenibilitat parlem d’aquesta possibilitat. El Museu de la Vida Rural que tinc la immensa sort de dirigir vol ser el vostre espai per pensar
com voleu fer avançar aquest territori i aquesta
comunitat.
Parlàvem abans de tenir poble com a expressió
dels que són de ciutat, a vosaltres no us cal, sou
poble i en podeu estar ben orgullosos i és en el
moment de la festa quan es fa poble de veritat.
Enhorabona, felicitats, molta alegria, visca la cultura, la natura i la diversitat que fa possible la
sostenibilitat.

#NomésSíÉsSí

PER UNA FESTA MAJOR
LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES,
RACISTES I LGBTIFÒBIQUES

SI VEUS O VIUS UNA AGRESSIÓ:
112

620 26 65 65

Servei d'atenció de
trucades d'urgència

Vigilància municipal
L'Espluga de Francolí

900 900 120

646 97 84 20

Contra la violència
Policia municipal
masclista. Atenció 24 h Montblanc
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977 92 61 70

665 91 81 39

Mossos d'Esquadra
del districte 24 h

Vigilància municipal
Sta. Coloma de Q.

SI VEUS O VIUS UNA AGRESSIÓ:
112

620 26 65 65

Servei d'atenció de
trucades d'urgència

Vigilància municipal
L'Espluga de Francolí

Del 28 de juliol al 2 d’agost
900 900 120
646 97
84 20
al pati de l’Antic
Hospital
Policia municipal
Contra la violència
masclista. Atenció 24 h Montblanc

Espai de la Cultura Popular

977 92 61 70
665 91 81 39
Vigilància
municipal
Mossos d'Esquadra
Coneix i visita
els elements
de la Cultura Popular Espluguina a
Sta. Coloma
de Q. ubicat al pati de l’Antic Hospital, al
del districte“L’Espai
24 h
de Cultura
Popular”
carrer Torres Jordi 16.
Una proposta conjunta de les entitats de cultura popular i la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de l’Espluga.

Enric Mercadé Pàmies
Regidor de Cultura i Festes
de l’Espluga de Francolí
Endinsats de nou a l’estiu, les ganes
de viure i compartir la vida esclaten!
Aquest l’encarem encara, en plena etapa de represa davant la situació provocada per la Covid-19. Però l’encetem amb una
il·lusió col·lectiva per celebrar una de les festes
més esperades de l’any: la Festa Major del nostre
poble, l’Espluga de Francolí!
Uns dies on posem la vida al centre, per compartir, viure i gaudir amb les veïnes i veïns, amics i
amigues, amb la família… d’una programació
cultural, d’esdeveniments esportius i propostes
festives pensades per totes les Espluguines i Espluguins!
Una Festa Major que arriba acompanyada d’un
homenatge i de la recuperació d’un element
simbòlic. Un homenatge a Miquel Bultó i Just,
il·lustrador local que traspassà l’any passat i de
qui hem recuperat les il·lustracions per bastir el
cartell de Festa Major 2021. També la presentació, deu anys després de l’aprovació de l’escut
oficial de la vila, del domàs de l’Espluga de Francolí, que engalanarà balcons i cases del poble.
Sense oblidar que encara vivim en un context en
què caldrà seguir una normativa restrictiva, i que
al nostre entendre no s’ajusta a la realitat dels
pobles del món rural, hem treballat en una proposta de Festa Major que recupera tots els actes!

Uns actes que com podreu imaginar,
ens agradaria que recuperessin una àmplia normalitat, però encara aquest 2021,
s’hauran d’ajustar a certes limitacions.
Fem per tant una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva per a fer-los possibles i segurs.
En aquest sentit, ens caldrà ser especialment curosos i solidaris en la reserva d’entrades. Haurem
de reservar les entrades anticipadament i tenir
paciència a les entrades i sortides dels actes. Us
demanem empatia davant d’aquest conext singular i canviant per tal que totes puguem gaudir
dels esdeveniments.
Amb aquesta Festa Major, demostrarem un cop
més, com hem fet aquest hivern amb la diversa
programació cultural, que la #CulturaÉsSegura,
fem-la possible!
Emprenem doncs uns dies de rauxa i alegria,
d’endolcir el paladar, de gaudir de les retrobades
esperades, sortim al carrer per viure malgrat tot
amb il·lusió, una festa que recull les nostres tradicions, un crit d’esperança i l’estima per un poble, l’Espluga de Francolí! Encetem i fem vius els
dies de Festa Major!
“L’horitzó de no tenir por, l’horitzó de voler-ho
tot, l’horitzó és guardar la il·lusió dins del puny, i
llençar-la ben lluny, amunt!”
Lletra de la cançó de Gertrudis: “L’Horitzó”.

’

Per una Festa Major cI vica

Per una Festa Major cívica, es demana a tota la ciutadania que mantingui l’ordre i respecti
el descans veïnal. Es recorda que no està permès el consum de begudes alcohòliques a la
via pública. Qualsevol alteració de l’ordre públic, pot comportar amonestacions o sancions.

INSTRUCCIONS, NORMATIVA I MESURES
La programació pot veure’s modificada o adaptada, per motius derivats de la normativa vigent, situació
epidemiològica o prevenció i seguretat.
Atesa la normativa vigent, cal reserva prèvia d’entrades per accedir a tots els actes.
Les entrades mantenen el caràcter popular, combinant entrades amb reserva prèvia gratuïta i entrades
amb un preu simbòlic d’1€, per regular els fluxos d’assistència.
Fins al mateix dia de les activitats es prega que es retornin les entrades que no es vulguin utilitzar, via
telemàtica o presencial a l’Oficina de Turisme, per tal de poder-les posar de nou a disposició.
Es demana un ús responsable de la reserva i compra d’entrades.
La programació es realitzarà en espais perimetrats, amb control d’accés i d’aforament, registre d’assistents,
públic assegut, distància física, mascaretes i gel hidroalcohòlic.
Els accessos es realitzen de manera esglaonada i progressiva, per la qual cosa es demana arribar amb
suficient antelació. En el cas dels esdeveniments amb més afluència de públic, es realitzarà l’accés en dos
torns (consultar horari a l’entrada).
L’escenari principal disposarà d’espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. Per disposar-ne
caldrà comunicar-ho a l’Oficina de Turisme.
Els menors de 16 anys hauran d’assistir als actes acompanyats del seu pare, mare o tutor legal.
Els pares poden autoritzar un altre adult responsable com a acompanyant del menor de 16 anys durant el
concert o espectacle.
Autorització: https://ja.cat/9OGB4
Els menors de dos anys també hauran de disposar d’entrada per accedir als espais, ja que, tot i no ocupar
seient, comptabilitzen com a assistents en el càlcul d’aforament segons normativa.
Es recomana utilitzar els dispositius mòbils per presentar les entrades, per tal de reduir l’ús de paper.
L’accés o consum de menjar o begudes no està permès en cap dels espais d’activitats.
En algunes activitats s’especifica un sistema propi de reserva d’entrades determinat per les entitats o
empreses organitzadores.
La quantitat màxima d’entrades que es poden reservar o comprar per persona usuària és de 5 unitats.
Cal respectar, en tot moment, les mesures vigents de prevenció davant la Covid-19.

Homenatge a Miquel Bultó i Just,
il·lustrador local de projecció internacional
Miquel Bultó i Just va ser un dibuixant de còmic
que va néixer el 3 de juliol del 1942 a la nostra vila.
Aquest convilatà va descobrir el món del còmic,
i les seves aptituds per al dibuix, quan va marxar
a l’àrea metropolitana de Barcelona a treballar de
cambrer durant el final del franquisme. Allà va
conèixer Joan Boix, un dels dibuixants més destacats del moment i que ja treballava per a diverses
editorials espanyoles i europees. Al cap de pocs
mesos de començar a formar-se a l’StudioBoix de
Badalona ja va rebre encàrrecs professionals.
Durant quinze anys van treballar plegats en Bultó i
en Boix amb altres autors, però l’espluguí i altres autors com Rubén Pellejero, Josep Boixaderas i Lluís
Montanya es van independitzar i van començar a
treballar per lliure directament amb les editorials
europees. Amb els nous socis i en Pep Ferré com
a director artístic van crear Comicon, on va estar-hi
fins a la seva dissolució. Tots aquests autors, inclòs
en Boix, van ser considerats la Generació Daurada de l’Estat espanyol per la seva incidència en el
món del còmic al continent europeu.
Durant la seva trajectòria va treballar diferents
temàtiques com l’eròtica (seguint la trajectòria
de Milo Manara), Guerra, Terror, Oest, Romàntica,
Històriques, Literàries (com adaptacions d’Anton
Txèkov), Pirates, Ciència-ficció, Espasa i bruixeria,
Detectius o negra. I això va fer-ho per a publicacions de l’Estat espanyol, francès, alemany (que
arribava a Àustria i a Suïssa), holandès o italià. Va

treballar tant per
a Alemanya que
se’l va considerar
part de la Generació
Lehning,
coneguda
així
pels autors que
van treballar per a l’editorial Walter Lehning Verlag. En aquesta empresa hi va deixar el seu estil
en obres com Sigurd, Tibor, Akim, Fenrir o Nick.
D’aquest darrer, una versió europea de l’estatunidenc Flash Gordon, en va ser un dels principals
dibuixants, ja que des de la sisena edició ja va començar a ser-ne l’autor habitual.
Miquel Bultó i Just, va crear desenes d’obres, avui
encara pendents de classificació i estudi, que formen part de l’arxiu personal que van rebre els hereus. Entre elles, s’hi poden trobar dos programes
de Festa Major de l’Espluga de Francolí, il·lustrades pel mateix autor els anys 1985 i 1997.
Després de la seva desaparició el juliol de 2020,
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí vol reconèixer la seva trajectòria, amb una adaptació de
la iconografia més festiva i popular de l’il·lustrador. El programa de Festa Major 2021, esdevé per
tant un homenatge al convilatà i il·lustrador local.

Adaptació i maquetació del cartell a
càrrec de Fèlix Torre Collado.
Glossa a càrrec de Ferran Civit i Martí.

De l’1 al 31 de juliol, al Museu de la Vida Rural
Els carquinyolis al Museu particular
Aquest mes, el Museu particular converteix
els carquinyolis, en peça de museu. Durant
tot el mes es poden veure exposats a la
vitrina exterior del Museu de la Vida Rural
i a través de les xarxes socials del Museu
particular descobrir-ho tot sobre aquest
símbol espluguí.

DIMECRES 28 DE JULIOL
A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església
Repic de campanes de Festa Major
Amb la col·laboració de la Parròquia de l’Espluga.

A les 7 de la tarda, al jardí dels Francolins
Torneig de Festa Major de partides ràpides
“I Memorial Joan Amigó”
Temps 5+3 a 7 rondes. Màxim 40
participants

A 2/4 i un minut de 9 del vespre, al carrer
dels Penitents
Programa “Xerrar va bé” de l’EFMR en
directe des del Capuig
Amb la col·laboració de l’Espluga Audiovisual.

A un quart i mig de 10 de la nit, al carrer dels
Penitents
Pregó de la 5a Festa Major del Capuig a
càrrec de Trini Cantí, veïna del Capuig.
A 2/4 de 10 i dos minuts de la nit, al carrer
dels Penitents
Sopar “Jo m’ho porto jo m’ho menjo” - 5a
Festa Major al Capuig
Aportació adults 5 € (beguda, postres i cafè)
Aportació menors de 12 anys 3 € (beguda i
postres)
Venda de tiquets a la Polleria Antònia i a
la Peixateria el Far els dies 19, 20, 21 i 22 de
juliol. Cadascú ha de portar el seu propi
sopar i els seus coberts, plat i got.

Amb inscripció prèvia a: escacsespluga@gmail.com
Mesures de seguretat: Els menors han d’anar
acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.

Amb la col·laboració del Club d’Escacs de l’Espluga.

A les 8 del vespre a la piscina municipal
Conta contes “Les històries de la natura”.
Mitjançant l’explicació d’històries Drac Actiu
ens farà reflexionar sobre la nostra relació
amb la natura i la necessitat de protegir-la.
Amb inscripció prèvia a: info@dracactiu.com o al 629 213
263
Horaris i torns: L’activitat es desenvoluparà en torns, per
ordre d’inscripcions, amb una durada de 15-20 minuts.

En acabar el sopar
Castell de Focs, Xou i Gresca
Amb la col·laboració dels veïns i veïnes del Capuig.

A la nit, al Bar l’Esquitx de la piscina
municipal
Nit de Monòlegs a càrrec d’Eva Cabezas
Amb aforament limitat.

Organitza Bar l’Esquitx.

DIJOUS 29 DE JULIOL
A les 7 de la tarda, a la plaça d’en Canós [En
directe per l’Espluga FM Ràdio]
Pregó de Festa Major a càrrec de Gemma
Carbó Ribugent
Acompanyen a la pregonera les autoritats
i la bandera de la vila. L’acte comptarà
amb la presència i ball dels nanos tricornis
o macers, els Gegants Antics Ponç Hug i
Beatriu i els Grallers de l’Espluga.
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/prego-de-festa-majorespluga o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí.
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés
amb entrada digital o física, l’entrada i la sortida es
realitzarà de forma esglaonada pel carrer d’en Canós a la
confluència entre el carrer Major i carrer de la Font.

Amb la participació dels Grallers, Geganters i nanos
de l’Espluga.
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RELLOTGES
CASIO • MAREA SMART
JOIES DE DISSENY
D’OR I PL ATA
REPARACIÓ DE JOIES
D’OR I PL ATA

977 871 380
629 021 570

C/Lluís Carulla N. 14

Jill Haywood
C. Prat de la Riba, 38

650 006 530
Professora nativa • Traductora titulada

A 2/4 i mig de 8 de la tarda, al carrer d’en
Canós
Tronada de Festa Major
* Es demana mantenir-se assegut a les cadires
utilitzades durant el pregó.

Amb la col·laboració dels Diables de l’Espluga.

A les 8 del vespre al jardí del Museu de la
Vida Rural
RUSC Festival de poesia - Recital
Amb els poetes Ramon Boixeda, Jaume Coll
Mariné, Alba Vinyes Laso, Núria MartínezVernis, Glòria Coll Domingo. Tancarà el
recital l’actuació d’Anna Andreu.
Activitat gratuïta, cal reservar entrada a la web:
https://museuvidarural.cat/
Amb la guingueta del museu oberta
Accés per la carretera de Montblanc i pel carrer d’en
Canós.

Organitza el Museu de la Vida Rural i Edicions
Poncianes.

A les 11 de la nit, a la plaça de l’Església
Havaneres amb el grup Barcarola
Barcarola presenta un repertori basat en les
havaneres tradicionals, intercalant ritmes
populars, valsets mariners i sardanes. La
tradició de les havaneres ens endinsa en un
espectacle de regust mariner. Es repartirà
rom cremat als assistents.
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés
amb entrada digital o física, l’entrada i la sortida es
realitzarà de forma esglaonada per la Plaça de l’Església
confluència amb el carrer Lluís Carulla.
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/concert-dhavaneresbarcarola o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí.

A la nit, al Bar Piscina Esquitx de la piscina
municipal
Nit de música amb Dj. Moya
Amb aforament limitat.

Organitza Bar l’Esquitx

DIVENDRES 30 DE JULIOL
A 2/4 de 10 del matí, a la plaça de Sant Isidre
Recollida de dorsals de la Festa de la
Bicicleta
De 3/4 de 10 del matí fins a les 12 del migdia,
a la plaça de Sant Isidre
Festa de la Bicicleta
Sortida guiada en bicicleta per l’entorn de
l’Espluga. Es proposaran diversos recorreguts
per adaptar-se a les capacitats dels
participants (especialment els més petits).
Hi haurà 2 guies acompanyants per a cada un dels grups
i 1 persona fent tasques de suport per si algun dels
participants té algun problema. És OBLIGATORI l’ús del
casc.
Durada de l’activitat: 2 h aproximadament.
Amb inscripció prèvia a: info@dracactiu.com o al 629 213 263.
Mesures de seguretat: Els menors han d’anar acompanyats
d’un adult que se’n faci responsable; tots els participants
han de portar la seva bicicleta i el seu casc. NO es permetrà
sortir amb el grup si no es duu casc.

Activitats de natura i esportives

FR UITE S I VER DUR E S
Servei a domicili
Lluís Carulla, 57
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
977 870 578 - info@garciavicent.com

Tel. 977 870 103
Mòbil 606 952 210
C. Urgell, 10
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

CA D’EMPRESA
DISSENY GRÀFIC · MAR
T
UNICACIÓ · PUBLICITA
ENTORN DIGITAL · COM

ENRIC MERCADÉ PÀMIES
enric@edissenys.cat
Tel. 678 495 270

or!
sta Maj
Bona Fe

ELECTRICITAT - FONTANERIA - CLIMATITZACIÓ - ENERGIA SOLAR
GAS - IL·LUMINACIÓ - MANTENIMENTS - TELECOMUNICACIONS

Pol. Bòvila Francolina, 32
43440 Espluga de Francolí (Tarragona)
Tel./Fax 977 87 11 98

A les 12 del migdia, a la sala Llucià Navarro
del Casal
Inauguració de l’exposició “Tótem” de
Federico N. Balcells
Mostra d’art visuals de l’artista plàstic
argentí Federico N. Balcells, consta d’obres
inèdites, vinculades al camp temàtic dels
rituals xamanistes ancestrals i a les cultures
natives Americanes. Exposició temporal del
dia 30 de juliol al 22 d’agost de 2021.
* Cal respectar l’aforament limitat de la sala.

A la 1 del migdia, al jardí de l’Hostal del
Senglar.
Concert-Vermut Solidari de Festa Major “Jo porto el meu vermut”
Aquest any repetim format, es demana a
tothom que porti el vermut i aperitiu de
casa.
Amb l’actuació del grup Betzuca.
Betzuca ens ofereix un recorregut per
històries i cançons ben conegudes, i per

d’altres de més noves, sempre impregnades
de sons d’arrel. Fa un munt d’anys que,
acompanyades del violí i l’acordió, porten la
música i la festa d’escenari en escenari! Un
concert proper i fresc, com els glaçons del
vermut.
Aquest acte és des de fa anys un espai de
solidaritat amb entitats locals que treballen
per les persones més vulnerables. Durant
l’acte es vendran tiquets solidaris, per
recaptar fons per Càritas Parroquial.
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés amb
entrada digital o física. L’entrada es realitzarà per l’accés
habitual a l’Hostal del Senglar. La sortida es realitzarà de
manera esglaonada per la porta lateral del jardí direcció a
la carretera de Poblet.
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/concert-vermutbetzuca o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí.
És recomanable la disposició en grups no superiors a 10
persones, respectant la distància física entre taules. Es
demana no moure les cadires i taules de la seva ubicació.

REPARACIÓ DE MOTLLES I MECANITZATS
SERVEI DE SERRALLERIA
PER A PARTICULARS

Montserrat Canals, 1
43440 L’Espluga de Francolí
660 917 266

Treballs de serralleria amb ferro,
acer inoxidable, alumini i ferro colat
Estructures metàl·liques
Portes - Baranes - Reixes
… i tot el relacionat amb la serralleria metàl·lica
Pol. Ind. Bòbila Francolina, nau A3
43440 L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tels. 681 13 49 29 - 626 70 48 98
620 79 48 63 - 685 04 12 97
motllesfrancoli@gmail.com

Amb la col·laboració de Càritas Parroquial.

BONA
FESTA

MAJOR

T’esperem al carrer
de Lluís Carulla nº38
De dilluns a divendres
de 09:00 a 21:30h

A partir de les 6 de la tarda fins a les 9 de la
nit, al Bar l’Esquitx de la piscina municipal
Tarda de DJs

d’aquest carrer per mantenir el distanciament físic i gaudir
de les actuacions. No es podran seguir els elements de
cultura popular en el format habitual de cercavila.

Amb l’actuació dels Diables de l’Espluga, Geganters

Amb aforament limitat.

Organitza Bar l’Esquitx

A la tarda a la Residència assistida i centre
de dia Jaume I
Mostra i ball del seguici popular, amb les
Entitats de Cultura Popular de l’Espluga
de Francolí.
* Un acte tancat al públic, adreçat a les persones
residents a la residència.

Amb la participació dels Diables de l’Espluga,
Geganters de la Santíssima Trinitat,
Geganters, Grallers i Nanos de l’Espluga i
Bastoners de l’Espluga.

A les 6 de la tarda, a la plaça Montserrat
Canals
Mostra i ball del seguici popular, amb les
Entitats de Cultura Popular de l’Espluga
de Francolí.
Mostra i ball del seguici amb les entitats
de Cultura Popular Espluguina, en format
estàtic i espai perimetrat.
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés
amb entrada digital o física. L’entrada i sortida es
realitzarà pels punts d’accés al recinte perimetrat de la
plaça Montserrat Canals, es demana que sigui de forma
esglaonada per evitar aglomeracions.
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/mostra-de-culturapopular-divendres o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de
Francolí.
En cas d’ampliació de les mesures davant la Covid-19:
L’acte tindrà lloc en el mateix format que l’any 2020, al llarg
del carrer Lluís Carulla. En aquest cas, es demana a tota
la població que es col·loqui de manera distanciada al llarg

de la Santíssima Trinitat, Geganters, Grallers i Nanos
de l’Espluga i Bastoners de l’Espluga. Agrupació de
Defensa Forestal de l’Espluga.

A les 2/4 de 8 del vespre al jardí del Museu
de la Vida Rural
RUSC Festival de poesia - Àer de Laia
Santanach
Peça de dansa contemporània i música
electrònica que replanteja la dansa tradicional
popular del contrapàs des d’una visió actual,
personal i subjectiva, amb una mirada en clau
de gènere. Espectacle que forma part del
Circuit Nòmada de Fira Tàrrega.
Activitat gratuïta, cal reservar entrada a la web:
https://museuvidarural.cat
Amb la guingueta del museu oberta

Organitza el Museu de la Vida Rural i Fira de Tàrrega

A les 2/4 de 9 de la nit, al Teatre del Casal
GUILLEM ALBÀ I LA MARABUNTA
Un show de clown, enèrgic i energètic,
catapultat per la millor música en directe.
“GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA” és
bogeria. És descontrol amb classe. No
voler despentinar-se i acabar perdent els
pantalons. Però amb un somriure a la cara.
Un show de clown enèrgic i energètic,
catapultat per la millor música en directe.
Divertir-se passi el que passi, i qui sap què
passarà avui. I demà. I demà passat. Això és
la selva. Voleu riure?

Acte amb aforament limitat i control d’accés. Preu: 1 €
Compra d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/teatre-marabuntaguillem-alba-i-la-marabunta o a l’Oficina de Turisme de
l’Espluga de Francolí.
Accés amb entrada digital o física, es realitzarà segons
sessions horàries que constin a l’entrada adquirida.
L’accés es realitzarà en 2 sessions horàries, segons ordre
de compra de les entrades i sessió horària que consti a
l’entrada.
Accés 20.00 h

Sense Sal
Després de l’èxit del seu últim single “La
Sortida”. En la línia d’un pop-folk festiu, Sense
Sal ens deixa seduir per la música electrònica
i els sons llatins. Nous instruments com el
sintetitzador, diferents percussions, o bases
electròniques. Amb unes lletres carregades
d’optimisme, menys contingudes, en un directe
més que potent, el grup convida al públic a
trobar el seu lloc al món.

Accés 20.15 h
*No es vendran entrades a taquilla.
Entrada i sortida: L’entrada i la sortida del Teatre es
realitzarà a través del vestíbul del Teatre del Casal i punts
d’accés des de la plaça Montserrat Canals.

A les 11 de la nit, a l’aparcament del Pavelló
del Casal
CONCERTS DE SENSE SAL I SIXTUS
Amb l’actuació de la Batucada dels
Diables de l’Espluga
Aquest espai comptarà amb el Punt Lila i Multicolor
del SIAD, Servei d’Atenció i Informació a les Dones, del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

- Poblet COLÒNIES ESCOLARS · SUMMER CAMPS · TURISME RURAL

www.englishsummer.com

677 15 30 45

Sixtus
Els Sixtus s’enlairen aquest 2021 per oferir el seu
millor directe fins al moment! Mantenint la seva
essència innovadora amb un repertori carregat
dels millors temes dels grups més consolidats
de l’escena cultural i festiva catalana.
* La celebració del segon concert estarà condicionat a
l’ampliació horària de les restriccions establertes pel
PROCICAT per a activitats culturals d’arts escèniques i
musicals.
Acte amb aforament limitat, espai perimetrat i control
d’accés.
Entrada: 1 €

Tel.
977
870
JOAN POBLET 385
C. Ermita, 7 • 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Compra d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/concerts-sense-sal-isixtus o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí.

DISSABTE 31 DE JULIOL

Accés amb entrada digital o física, es realitzarà segons
sessions horàries que constin a l’entrada adquirida.

A les 8 del matí, pels carrers de la vila
Matinades dels Grallers de l’Espluga

L’accés es realitzarà en 2 sessions horàries, segons ordre
de compra de les entrades i sessió horària que consti a
l’entrada.

* No es podrà seguir als Grallers durant el seu recorregut.

Accés 22.30 h

A les 10 del matí, a l’edifici de recepció de les
Coves de l’Espluga
Inauguració de l’exposició “Un riu de
riuades” sobre la riuada al Francolí del
2019 i els seus precedents.
Fruit de la col·laboració entre la Riuada
Solidària al Francolí i l’Ajuntament de
l’Espluga. L’exposició es podrà visitar durant
tot el cap de setmana.

Amb la col·laboració dels Grallers de l’Espluga.

Accés 22.45 h
Entrada i sortida: L’entrada es realitzarà per l’accés al
pàrquing del Pavelló des del carrer Joan Maragall. La sortida
es realitzarà en l’ordre invers de manera esglaonada pel
carrer Joan Maragall.
En cas d’ampliació de les mesures davant la Covid-19:
L’acte començarà a les 23.45 h. Accés de les 22.30 h passarà
a 23.15 h. Accés de les 22.45 h passarà a 23.30 h.

Amb la col·laboració de la Batucada
dels Diables de l’Espluga.

CONSTRUCCIONS
PONS MARTÍNEZ
616 406 204 • 977 871 278
manelmartinezaneas@gmail.com
c. Cometa, 15
43440 L’Espluga de Francolí

Merceria - Gènere de punt
Confecció infantil - Regals
C. Mn. Ramon Muntanyola, 1 - Tels. 977 87 01 80
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Josep M. Martí Prats

Tel. 654 372 219
pinturesmarti@gmail.com

* Acte amb aforament limitat.

C/ Lluís Carulla 12
L’Espluga de Francolí 43440
977 871 788
616 491 845
info@87bakerstreet.com
www.87bakerstreet.com

WE MAKE IT EASY

C. Sor Maria Torres, 14
Tel. 977 87 13 12 - 977 87 11 69
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

A les 10.30 del matí (primera sessió) i a les 12
del migdia (segona sessió) al jardí del Museu
de la Vida Rural
RUSQUET Festival de poesia per a infants.
Amb l’espectacle infantil Botànica Oculta
d’Enric Rovira i Arnau Colom
En Joan és un expert de la botànica, coneix
moltes plantes i remeis naturals, capaç de
curar un mal de pedra o una forta diarrea. És
el propietari d’un petit herbolari ple de pots
que contenen plantes medicinals. Ha fet del
seu ofici una autèntica passió.
Activitat gratuïta, amb dues sessions i inscripció a través
de la web: https://museuvidarural.cat/

Organitza el Museu de la Vida Rural.

A les 10.30 del matí a la Sala Lluís Carulla del
Museu de la Vida Rural
RUSQUET Festival de poesia per a infants.
Amb l’activitat per a famílies Empremtes en
el paisatge.
A partir de la posada en valor dels estris
de llaurar farem una acció col·lectiva amb

l’artista Inula a l’exposició Arqueologies del
paisatge per tal de generar una experiència
real i viva que faci que la nostra intervenció i
trànsit per l’espai esdevingui una empremta
permanent de la sala. Una forma d’activar
l’entorn a partir del gest.
Activitat gratuïta, cal reservar entrada a la web:
https://museuvidarural.cat

Organitza el Museu de la Vida Rural.

A partir de les 6 de la tarda, fins a 8 del
vespre, al jardí dels Francolins.
Activitats infantils i familiars amb la Gran
Escola de Circ i la Dona Globus
Recomanades de 5 a 99 anys.
Espai 1. La Gran Escola de Circ
Us convidem a endinsar-vos en el
meravellós món del circ per a convertir-vos
en grans artistes de circ!
Tindreu al vostre abast un munt de material
de circ per a jugar i compartir una bonica
estona de joc en família.

ELECTRICITAT • FONTANERIA • CALEFACCIÓ

Coll d’en Saler, S/N • 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tels. 977 870 623 - 648 088 854 • tallersdani@gmail.com
Perruqueria i
Estètica

Nou Estil
Lluís Carulla, 20
680 736 546
msnouestil@gmail.com

CAL NICOLAU
LLOGUER DE PLATAFORMES I
SERV EI DE GRUA
617 503 682

Espai 2. La Dona dels Globus
Vine a gaudir d’un taller teatralitzat de
globoflèxia! La dona dels globus ha viatjat
per arreu del món amb el seu globus
aerostàtic, un personatge que us convida
a experimentar l’art de la globoflèxia, amb
globus de totes les formes, mides i colors.
Horaris i torns: 18 h / 18:40 h / 19:20 h / 20 h
Amb inscripció prèvia a: info@plusarts.es o als telèfons 675
62 59 55 i 620 72 42 08.
Informació que es requerirà per a la inscripció:
• Nom de l’adult.
• Nom de l’infant i edat.

A les 7 de la tarda, a la plaça Montserrat
Canals i plaça del Centenari (entre les
carreteres de Poblet i de les Masies).
[En directe per l’Espluga FM Ràdio]
43a Cursa Atlètica de l’Espluga de Francolí
La 43a Cursa Atlètica de l’Espluga ofereix
dues modalitats: la cursa de 15 quilòmetres
(tenir 16 anys o fer-los durant el 2021) i la
modalitat de 5 km (sense limitació d’edat).
Més informació i inscripcions a: https://caesplugui.cat/ o
web d’inscripcions.

Amb la col·laboració del Club Atlètic Espluguí i
l’Espluga Audiovisual

• Telèfon de contacte.
• Activitat a la qual us voleu apuntar i l’horari.
* En cas de voler fer les dues activitats caldrà inscriure’s
en dos horaris diferents.
* En el cas d’estar apuntats en diferents activitats i
horaris, caldrà abandonar el recinte i tornar a entrar per
a efectuar la desinfecció.
Durada dels tallers: 30 minuts.
* Els menors han d’anar acompanyats d’un adult que
se’n faci responsable.
* Tota la instal·lació es desinfecta entre activitat i
activitat.
* Cada activitat disposarà d’un dispensador de gel, per
tal que els convidats puguin usar-lo a l’entrada i a la
sortida de l’activitat.

A les 7 de la tarda a les pistes de Pàdel
Semifinals del torneig de pàdel
Primera semifinal i segona semifinal.
Amb la col·laboració del Club de Pàdel del Casal

A 2/4 de 8 del vespre a la plaça de l’Església
Sardanes, jotes i rumbes amb els Sons
Essencials
Amb una formació de carrer que resum
els instruments propis dels tres gèneres
(cobla, banda, guitarra, veu i percussió), els
“Sons Essencials” ens proposa una ballada
ben singular, que amalgama la sardana,
la rumba i la jota. Una ballada sorprenent,
trencadora i colpidora.
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés amb
entrada digital o física, l’entrada i la sortida es realitzarà
de forma esglaonada per la Plaça de l’Església (davant de
l’Església Nova).
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol
a: https://www.entrapolis.com/entrades/concerts-coblacatalana-dels-sons-essencials o a l’Oficina de Turisme de
l’Espluga de Francolí.

A 2/4 de 9 del vespre a la plaça del Centenari
Lliurament trofeus de la 43a Cursa
Atlètica de l’Espluga de Francolí
Amb la col·laboració del Club Atlètic Espluguí

A les 11 de la nit, a la plaça de l’Església
Concert amb Marcel Casellas i la Cobla
Catalana dels Sons Essencials
Marcel Casellas i Sons Essencials presenten
melodies, timbres i ritmes del territori català
anant cada vegada més enllà en les noves
experiències musicals. La Cobla dels Sons
Essencials juga amb els codis de la tradició
oral, la mediterraneïtat i alguns aspectes del
jazz, que es posen al servei dels gèneres més
genuïns: contrapàs, sardana, jota, ball pla i
rebatuts coixos.
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés amb
entrada digital o física, l’entrada i la sortida es realitzarà
de forma esglaonada per la plaça de l’Església (davant de
l’Església Nova).
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/concerts-marcelcasellas-i-la-cobla-catalana-dels-sons-essencials o a l’Oficina
de Turisme de l’Espluga de Francolí.

A les 11 de la nit, a l’aparcament del Pavelló
del Casal
CONCERTS AMB GERTRUDIS I BANDA
NEÓN
Gertrudis
No em dóna la gana és festa, però també
una invitació a no donar les batalles per
perdudes (Si tothom calla) o una aposta
per l’ecologisme i les figures públiques
que defensen el medi ambient (Bon dia
vida). Dotze cançons noves en què els de la
Garriga tornen a sorprendre. Gertrudis fa un
pas endavant, mostrant la seva voluntat de
creixement constant i d´anar més enllà de
tot allò que ja han aconseguit. I ens aporta,
com és habitual en el grup, grans dosis
d´esperit positiu. Tothom a ballar!

Pastisseria
cafeteria i
degustació

Busca’ns
a Facebook

Tel. 977 870 282
www.pastisseriacabal.com
pastisseriacabal@gmail.com

C/ Lluís Carulla, 4 L’Espluga de Francolí
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Tel. 977 871 399
Santíssima Trinitat, 1
43440 L’Espluga de Francolí

Construccions
Guasch i Palau
Xavier Guasch
649 689 785
Francesc Palau
667 800 123
guaschipalau@gmail.com • L’Espluga de Francolí

TRANSPORTS NACIONALS I INTERNACIONALS
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C. Milmanda, 22 - L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 87 12 14 - 977 87 01 93

Banda Neón
Una nit de festa no es pot il·luminar de
qualsevol manera. Apaga el llum de sempre,
encén el lila de la Banda Neón i benvinguts
a una experiència on res és impossible.
Els Neón ofereixen un concert brillant i
esplendorós de dues hores de directe on
despleguen els himnes de tots els temps i
els hits de més actualitat servits amb la seva
originalitat innata.
* La celebració del segon concert estarà condicionat a
l’ampliació horària de les restriccions establertes pel
PROCICAT per a activitats culturals d’arts escèniques i
musicals.
Acte amb aforament limitat, espai perimetrat i control
d’accés.
Preu: 1 €
Compra d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/concerts-gertrudisi-banda-neon o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de
Francolí.
Accés amb entrada digital o física, es realitzarà segons
sessions horàries que constin a l’entrada adquirida.
L’accés es realitzarà en 2 sessions horàries, segons ordre
de compra de les entrades i sessió horària que consti a
l’entrada.
Accés 22.30 h
Accés 22.45 h
Entrada i sortida: L’entrada es realitzarà per l’accés al
pàrquing del Pavelló des del carrer Joan Maragall. La sortida
es realitzarà en l’ordre invers de manera esglaonada pel
carrer Joan Maragall.
En cas d’ampliació de les mesures davant la Covid-19:
L’acte començarà a les 23.45 h. Accés de les 22.30 h passarà
a 23.15 h. Accés de les 22.45 h passarà a 23.30 h.

DIUMENGE 1 D'AGOST
A les 12 del migdia, a l’Església vella de Sant
Miquel
Eucaristia solemne en honor als patrons
de la vila Sant Abdó i Sant Senén
Amb aforament limitat segons indicacions sanitàries.

Organitza la Parròquia de Sant Miquel de l’Espluga.

A la 1 del migdia, a la plaça Montserrat Canals
Mostra i ball del seguici popular, amb les
Entitats de Cultura Popular de l’Espluga
de Francolí.
Mostra i ball del seguici amb les entitats
de Cultura Popular Espluguina, en format
estàtic i espai perimetrat.
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés amb
entrada digital o física. L’entrada i sortida es realitzarà pels
punts d’accés al recinte perimetrar de la plaça Montserrat
Canals, es demana que sigui de forma esglaonada per evitar
aglomeracions.
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/mostra-de-culturapopular-diumenge o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de
Francolí.
En cas d’ampliació de les mesures davant la Covid-19:
L’acte tindrà lloc en el mateix format que l’any 2020, al llarg
del carrer Lluís Carulla. En aquest cas, es demana a tota
la població que es col·loqui de manera distanciada al llarg
d’aquest carrer per mantenir el distanciament físic i gaudir
de les actuacions. No es podran seguir els elements de
cultura popular en el format habitual de cercavila.

Amb l’actuació dels Diables de l’Espluga, Geganters
de la Santíssima Trinitat, Geganters, Grallers i Nanos
de l’Espluga i Bastoners de l’Espluga. Agrupació de
Defensa Forestal de l’Espluga.

A partir de les 6 de la tarda, fins a 8 del vespre, al
jardí dels Francolins.

Activitats infantils amb el Circuit de
Psicomotricitat i Mini Construccions

Informació que es requerirà per a la inscripció:
• Nom de l’adult.
• Nom de l’infant i edat.
• Telèfon de contacte.

Espai 1: Circuit de Psicomotricitat
Recomanada de 0 a 5 anys.
Els més petits de la casa podran gaudir d’un
circuit motriu format de peces gegants, per
a poder pujar, baixar i desplaçar-se alhora
que desenvolupen noves habilitats. Un espai
de joc i de moviment lliure, en un entorn
segur.
Espai 2: Activitat Mini Construccions
Recomanada de 3 a 8 anys.
Una proposta de joc infantil per a deixar
volar la imaginació, creant i construint
amb peces de construccions de diferents
encaixos!

• Activitat a la qual us voleu apuntar i l’horari.
* En cas de voler fer les dues activitats caldrà inscriure’s
en dos horaris diferents.
* En el cas d’estar apuntats en diferents activitats i
horaris, caldrà abandonar el recinte i tornar a entrar per
a efectuar la desinfecció.
Durada dels tallers: 30 minuts.
* Els menors han d’anar acompanyats d’un adult que
se’n faci responsable.
* Tota la instal·lació es desinfecta entre activitat i
activitat.
* Cada activitat disposarà d’un dispensador de gel, per
tal que els convidats puguin usar-lo a l’entrada i a la
sortida de l’activitat.

Horaris i torns: 18 h / 18:40 h / 19:20 h / 20 h
Amb inscripció prèvia a: info@plusarts.es
o als telèfons 675 62 59 55 i 620 72 42 08.

Cristina Cuadrat
Passeig Cañellas, 18 - 1r. 2a.
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 870 622 - 629 10 70 30
jcuadrat@telefonica.net

ConcaAdvocats

forEvents

Assessors Jurídics

C/ Riber 30 Baixos
43400 Montblanc
977 862 502 • 680 505 925
Fax 977 863 382
concaadvocats@gmail.com
www.concaadvocats.cat

Us desitja una bona
Festa Major!
OX INFORMÀTICA
REPARACIÓ,
MANTENIMENT I
VENDA D’EQUIPS
INFORMÀTICS
Av. de Catalunya, 12 baixos
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Tel. 977 871 503 • info@oxinformatica.com
www.oxinformatica.com

L’ESPLUGA MATERIALS, S.A.
Av. Catalunya, 23
Tel. 977 87 05 03
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

C. Segarra, 11 • Tel. 977 87 07 21
Mòbil: 649 26 21 29
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

A les 7 de la tarda a les pistes de Pàdel
Finals del torneig de pàdel
Partit per decidir el tercer i quart lloc de les
finals

Accés amb entrada digital o física, es realitzarà segons
sessions horàries que constin a l’entrada adquirida.

A continuació, a les 8 del vespre
Final del torneig de pàdel.

Entrada 19.30 h

L’accés es realitzarà en 2 sessions horàries, segons ordre
de compra de les entrades i sessió horària que consti a
l’entrada.

Entrada 19.45 h

Amb la col·laboració del Club de Pàdel del Casal

A les 8 de la tarda, a l’aparcament del
Pavelló del Casal
CONCERT DE L’ORQUESTRA MARAVELLA
L’Orquestra Maravella és considerada com
una de les més populars del nostre país,
oferint un espectacle on s’interpreten
partitures de tots els estils, des de música
clàssica fins als èxits internacionals més
actuals.
Acte amb aforament limitat, espai perimetrat i control
d’accés.

Entrada i sortida: L’entrada es realitzarà per l’accés al
pàrquing del Pavelló des del carrer Joan Maragall. La sortida
es realitzarà en l’ordre invers de manera esglaonada pel
carrer Joan Maragall.

A les 12 de la nit, des de la plaça Montserrat
Canals
Castell de Focs
Es demana que es mantingui la distància entre persones
i grups durant l’espectacle. Es recomana observar-lo
des de punts propers a la plaça Montserrat Canals, però
sense generar aglomeracions a la mateixa plaça.

Amb la col·laboració dels Diables de l’Espluga.

Entrada: 1 €
Compra d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/concerts-orquestramaravella o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí.
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DILLUNS 2 d'AGOST
A les 11 del matí, a la plaça Montserrat Canals
Espectacle de circ al carrer: Absurd de
companyia Circ Vermut
La bicicleta acrobàtica, la roda cyr amb
patins i el rul·lo d’equilibri, són algunes de
les tècniques que conformen el show i que
faran gaudir a petits i grans. Personatges
estrafolaris i escenes desastroses de caos
que faran que la riallada estigui assegurada!
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés
amb entrada digital o física. L’entrada i sortida es
realitzarà pels punts d’accés al recinte perimetrar de la
plaça Montserrat Canals, es demana que sigui de forma
esglaonada per evitar aglomeracions.
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/espectacle-infantilabsurd-circ-vermut o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de
Francolí.

A 2/4 de 8 de la tarda, al jardí de l’Hostal del
Senglar
Concert amb Akelarre i Xicu
Akelarre amb Maio Serrasolsas
Akelarre està format per Maio i Júlia,
dues germanes de Barcelona. El grup
musical s’autodefineix com transfeminista
i anticapitalista, i aquests eixos es veuen
reflectits en les seves lletres i en el seu
discurs.

Xicu
Xicu arrenca el seu projecte més personal
pel qual ha compost i produït totes les
cançons. SOL és un disc conceptual que
explica totes les etapes de qui viu una
ruptura. Basant-se en el dolor més profund
i en l’autoajuda per superar-lo, explica en 4
cançons com passar de la por i la fragilitat a
la superació i a fer les paus amb un mateix.
Acte gratuït amb aforament limitat i control d’accés amb
entrada digital o física. L’entrada es realitzarà per l’accés
habitual a l’Hostal del Senglar. La sortida es realitzarà de
manera esglaonada per la porta lateral del jardí direcció a
la carretera de Poblet.
Reserva d’entrades a partir de divendres 16 de juliol a:
https://www.entrapolis.com/entrades/concerts-akelarre-ixicu o a l’Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí.
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